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Caro(a) novo(a) utente 

É com o maior prazer que lhe damos as boas vindas, como novo membro 

da Resposta Social Creche da Fundação Manuel Francisco Clérigo. Para 

facilitar a sua integração, preparámos este Guia de Acolhimento, que 

contém informações relativas à Instituição, para melhor conhecimento 

desta, nomeadamente, dos serviços prestados, do seu funcionamento e 

horários. 

Esperamos corresponder às suas expetativas. 

Seja bem-vindo! 

Dr.ª Teresa Costa 

(Diretora Técnica) 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo nasceu a 17 de fevereiro de 1968, 

cumprindo o testamento do seu fundador. 

Iniciou atividade em 1973 com os transportes escolares das crianças e jovens 

da Freguesia de São Martinho do Porto para as escolas locais e também para 

Caldas da Rainha e Alcobaça. Em novembro de 1975 foi aberta a resposta 

social de ensino pré-escolar, em instalações provisórias. Quatro anos depois 

deu-se início à construção do Centro Social. 

Desde então a evolução desta Instituição tem sido constante e progressiva 

dando resposta às necessidades da população de São Martinho do Porto e 

também tendo sempre em mente o cumprimento da legislação em vigor. 

Atualmente são prestados serviços a um total de 231 utentes distribuídos 

pelas seguintes respostas sociais: 

Área de Infância: 

• 35 crianças na Creche (Berçário, 1 e 2 anos) 

• 57 crianças no Ensino Pré-escolar (3, 4 e 5 anos) 

• 40 crianças no CATL (1º ciclo) 

Área Sénior: 

• 14 utentes - Centro de Dia 

• 43 utentes - Estrutura Residencial para idosos  

• 35 utentes - Serviço de Apoio Domiciliário 

• 7 utentes - Centro de Convívio 

São apoiados também 12 estudantes universitários através da atribuição de 

bolsas de estudo. 

Existe uma parceria com o Município de Alcobaça para o fornecimento de 

refeições às crianças da Escola Básica de São Martinho do Porto (100) e para 

o transporte escolar dos alunos de alguns lugares da freguesia para as 

escolas EB1 e EB 2,3 de São Martinho do Porto. 
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A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma entidade marcante na economia 

local, dado que para além deste apoio direto a utentes e seus familiares, 

emprega 72 funcionários fazendo com que a grande maioria da população da 

freguesia esteja direta ou indiretamente ligada a ela. 

 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE 

2.1 A Resposta Social Creche funciona de segunda a sexta-feira das 7H45 às 

19H00. 

2.2 As crianças deverão dar entrada na Creche até às 09H30, salvo se por 

motivo de força maior, devidamente justificado, for impossível, devendo 

nesses casos a respetiva Educadora ser previamente avisada. 

2.3 As crianças não deverão sair da Instituição antes das 16H00, para não 

perturbar o normal funcionamento, salvo em caso excecional e mediante 

aviso prévio. 

2.4 O horário de encerramento da Creche é às 19h00. A partir desta hora 

deixa de haver pessoal de ação educativa na resposta social, pelo que se 

torna inviável a permanência das crianças na Instituição. 

2.5 As refeições na Creche são servidas nos seguintes horários: 

a. Reforço alimentar – 9H00 

b. Almoço: Berçário – 11H00/ Sala 1 e 2 anos- 11H30 

c. Lanche - 15h30 

d. Reforço alimentar – 18H00 

 

3. MATERIAL QUE CADA UTENTE DE CRECHE DEVE TRAZER 

• Muda de roupa completa (própria para a época); 

• Uma fralda de pano (em Berçário) 

• Um termómetro; 

• Chupeta e caixa para chupeta (caso use) 

• Pacote de fraldas descartáveis (a renovar quando necessário); 
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• Caixa de toalhetes (a renovar quando necessário); 

• Creme de muda fraldas (a renovar quando necessário); 

• Uma escova para cabelo. 

 

4. NORMAS A OBSERVAR 

Os Pais/Encarregados de Educação são os principais educadores da criança, 

em consequência disso é de extrema importância a sua intervenção na vida 

da Instituição, através do diálogo aberto, compreensão, presença e apoio 

mútuo. Esta articulação com as famílias é primordial para que a integração e a 

aprendizagem seja efetuada naturalmente e com sucesso. 

A comunicação entre o Educador de Infância e os Pais é importante para 

melhor conhecer o ambiente da criança, proporcionando-lhes em “conjunto” 

condições adequadas ao seu desenvolvimento. Neste sentido, garanta por 

favor que a comunicação é efetuada de forma clara e transparente 

confirmando diariamente que recebe toda a informação disponibilizada pela 

Instituição. 

4.1 As crianças que necessitem de cuidados especiais, no que respeita à 

alimentação, devem entregar documentos médicos comprovativos. 

4.2 Caso a criança utilize leite ou farinhas diferentes das utilizadas na 

Instituição, estes deverão ser entregues para uso pessoal e 

renovados sempre que necessário. 

4.3 Se a criança necessitar de tomar medicamentos, deverá ser entregue 

duplicado da receita médica ou fotocópia carimbada pela Farmácia, 

com a respetiva indicação das quantidades e modo de tomar ou 

preencher termo de responsabilidade na caderneta. 

4.4 A criança só pode frequentar a Instituição em perfeito estado de 

saúde e higiene, que não tenha temperatura superior a 37,5 ⁰C nem 

apresente sinais evidentes de doença. 

4.5 Caso a criança adoeça na Instituição, só poderá permanecer o tempo 

indispensável até os Pais/Encarregados de Educação a poderem vir 

buscar. Em situação aguda febril será administrado um antipirético 

(supositório ou xarope), após contacto com a família. Na 

impossibilidade de contacto será sempre administrado o referido 
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medicamento, salvo indicação escrita da família ou do médico 

assistente. 

4.6 Em caso de situação febril a criança não deverá frequentar a 

Instituição. Se a ausência se prolongar por mais de 3 dias é 

necessária a apresentação de uma justificação médica. 

4.7  No caso das doenças infantis, o período obrigatório de permanência em 

casa encontra-se definido na legislação vigente. 

4.8 No caso de estado febril derivado de vacinação é permitida a entrada 

da criança na resposta social desde que apresente o boletim de 

vacinas ou uma declaração em como esteve presente na unidade de 

saúde. 

4.9 Em caso de acidente ou doença súbita a criança será encaminhada 

ao Hospital, avisando-se de imediato o Encarregado de Educação 

que poderá determinar outra solução da sua inteira responsabilidade. 

4.10 Para se evitarem contágios e para que haja o devido cuidado com a 

higiene, qualquer criança a quem sejam detetados parasitas, deverá 

de fazer obrigatoriamente o tratamento em casa, o qual não é 

impeditivo de frequentar a Instituição. 

4.11 É fornecido, durante a permanência na Instituição, reforço alimentar 

durante a manhã, almoço e lanche bem como um reforço da tarde 

para as crianças que permaneçam na Instituição até mais tarde. 

4.12 As ementas são elaboradas por uma nutricionista, de acordo com o 

desenvolvimento das crianças. 

4.13  Nas salas de 1 e 2 Anos o uso de bibe é obrigatório e de acordo com 

as normas (cor e modelo) da Instituição. A identificação do bibe é da 

responsabilidade da Instituição. 

Os bibes e o chapéu poderão ser encomendados na respetiva sala e 

ser adquiridos, mediante o pagamento, na Secretaria da Instituição. 

4.14 A Instituição não se responsabiliza por quaisquer objetos de valor que 

venham de casa, tais como: pulseiras, fios, brincos, brinquedos, 

próteses visuais, auditivas, etc. 
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4.15 As crianças só serão entregues aos Pais e/ou Encarregados de 

Educação ou a outros devidamente autorizados. Devem os Pais e/ou 

Encarregados de Educação preencher o documento existente e 

disponível na receção da resposta social. 

4.16 Caso a guarda da criança esteja estipulada apenas a um dos 

progenitores ou a outra pessoa, deve ser entregue documento legal, 

confirmativo de autorização ou proibição de contatos. 

4.17 A Instituição apenas se responsabiliza pelas crianças durante o 

período em que estão sob a sua tutela. 

4.18 A receção das crianças (de manhã) será efetuada sem a entrada dos 

Encarregados de Educação na Instituição para permitir o início das 

atividades letivas às 09h30m. 

4.19 A entrega das crianças (de tarde) será efetuada com a permissão da 

entrada dos Encarregados de Educação sem perturbar o normal 

funcionamento dos serviços. 

4.20 A frequência da criança está condicionada à realização de uma 

reunião individual com a Educadora de Infância, responsável da sala, 

e ao preenchimento da Ficha de Avaliação Diagnóstica, Programa de 

Integração da Criança, Lista de Pertences e Autorização para Entrega 

da Criança. 

 

5. MENSALIDADES 

5.1 A mensalidade é paga do dia1 ao dia 8 do mês a que respeita, 

quando o dia 8 coincide com um sábado, domingo ou feriado o prazo 

só termina no dia útil seguinte. A partir desta data o valor a pagar será 

acrescido de uma multa de 10%. 

5.2 O pagamento poderá ser efetuado em numerário, por transferência 

bancária, indicando sempre o número do utente para o                  

IBAN–PT 50 003300001408000001024 ou por cheque à ordem da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo.  
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5.3 O horário de funcionamento da Secretaria do dia 1 ao dia 8 de cada 

mês é das 8H30 às 17H30m, a partir do dia 9 de cada mês o horário é 

das 09H00 às 16H00; no último dia de cada mês a secretaria 

encontra-se encerrada, no período da tarde; as comparticipações 

serão pagas do dia 1 ao dia 8 do mês a que respeitam, quando o dia 

8 coincidir com um Sábado, Domingo ou Feriado o prazo alarga-se 

até ao dia útil seguinte. 

5.4 Haverá redução no pagamento da mensalidade nos seguintes casos: 

5.4.1 As ausências por períodos de duas semanas seguidas, no 

mesmo mês, independentemente do dia da semana que se inicia, 

determinam um desconto de 30% na mensalidade. No caso das 

ausências, em meses diferentes, por motivo de doença é 

concedido o referido desconto, mediante apresentação da 

declaração médica. 

5.4.2 As ausências por períodos de três semanas seguidas, no mesmo 

mês, independentemente do dia da semana que se inicia, 

determinam um desconto de 50% na mensalidade. No caso das 

ausências, em meses diferentes, por motivo de doença é 

concedido o referido desconto, mediante apresentação da 

declaração médica. 

5.4.3 As ausências por um mês completo determinam um desconto de 

80% na mensalidade, independentemente do dia da semana que 

se inicia. No caso das ausências, em meses diferentes é 

concedido o referido desconto, mediante apresentação da 

declaração médica. 

5.4.4 Se os serviços da Instituição forem frequentados por dois ou 

mais irmãos, só relativamente ao mais velho haverá que pagar 

a comparticipação integral, beneficiando os outros de uma 

redução de 20%. 

5.5 Informada a Instituição de que o utente se encontra afetado de 

doença grave que determine faltas por tempo indeterminado, manter-

se-á válida e em vigor a inscrição desde que seja assegurado o 

pagamento de 20% da mensalidade, até ao limite de 60 dias. 
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5.6 A falta de regularização do pagamento durante 60 dias determina a 

suspensão da frequência da Instituição. Atrasos superiores a 90 dias 

levam ao cancelamento da matrícula. 

5.7 A revisão das mensalidades será efetuada anualmente durante o mês 

de julho, de acordo com as provas de rendimentos familiares 

entregues no ato de renovação de matrícula, produzindo efeitos a 

partir de 1 de setembro. 

5.8 Não será permitido o ingresso no início de cada ano letivo, as 

crianças que não tenham entregado as provas de rendimentos e 

despesas. 

5.9 A Instituição poderá reduzir o valor das mensalidades sempre que se 

verifique que o seu encargo é especialmente oneroso, atentas as 

condições sócio económicas do agregado familiar. 

5.10 Os valores das comparticipações dizem respeito às atividades 

normais da Instituição não incluindo outro tipo de atividades de 

caráter extraordinário, nomeadamente a Atividade de Enriquecimento 

Curricular – Expressão Musical. 

 

6. TRANSIÇÃO DE RESPOSTA SOCIAL 

A transição de Resposta Social deve obedecer aos seguintes critérios: 

• Idade da Criança 

• Existência de Vaga na Resposta Social 

 

7. DESISTÊNCIAS 

A desistência é formalizada pelo Encarregado de Educação na Secretaria, 

em impresso próprio, com a antecedência de 30 dias. 
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8. APOIO SOCIAL: SEGURO 

Todas as crianças da Instituição estão cobertas por um seguro de 

acidentes pessoais durante a sua permanência na Instituição e passeios 

ao exterior. 

 

9. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

• Expressão Musical – As crianças das salas de 1 e 2 Anos têm a 

atividade Expressão Musical integrada no projeto pedagógico de 

sala e orientada por uma Professora da Academia de Música de 

Alcobaça. 

 

10. REGULAMENTO INTERNO 

Para o consultar solicite-o na Secretaria da Instituição. 

 

11. PROJETO CURRICULAR DE ESTABELECIMENTO E 

PROJETO EDUCATIVO 

Para os consultar solicite-os na Secretaria da Instituição. 

 

12. LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

A Instituição possui um livro de reclamações que poderá ser solicitado na 

Secretaria da Instituição. 

 

13. APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES 

Dê-nos o seu contributo e apresente sugestões. Ajude-nos a melhorar os 

serviços prestados e deixe a sua opinião de melhoria na “Caixa de 

Sugestões” colocada junto à Secretaria. 

 

São Martinho do Porto, 01 de setembro de 2019 


